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Útdráttur
Gjóska hefur að geyma mikilvægar upplýsingar um eldgos og eldvirkni, sem dæmi
myndunarferli gjóskunnar, umhverfisaðstæður og efnasamsetningu. Umhverfisaðstæður
geta skipt miklu máli þegar það kemur að gjóskumyndun. Til dæmis þegar um er að ræða
eldgos undir jökli, í sjó eða þar sem grunnvatnsstaða er há ræður vatn gjóskumyndun að
mestu leyti. Hins vegar þegar um er að ræða eldgos þar sem vatn kemur ekki við sögu, t.d. á
sprungusveimum, utan jökuls ræður gas gjóskumyndun. Gjóskulög úr hýdrómagmatísku
eldgosi í Grímsvötnum árið 2011 og úr magmatísku eldgosi í Bárðarbungu árin 2014–2015
voru rannsökuð. Tekin voru tvö sýni úr Grímsvatnagosi 2011 en 6 mismunandi sýni úr
Bárðarbungugosi 2014–2015. Rannsókn var gerð á kornalögun, kornastærð og kornagerð
með eigindlegum aðferðum. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða myndunarferli,
umhverfisaðstæður, eðlisfræðilegir þættir höfðu áhrif á gjóskuna og hvort hægt væri að
greina á milli þeirra. Gjóskan var skoðuð í víðsjá og teknar voru ljósmyndir og víðsjámyndir.
Gjóskan var einnig skoðuð í rafeindasmásjá og þar voru teknar rafeindasmásjármyndir af
kornastærðum 2, 3 og 4 ϕ. Það reyndist vera mikill munur á kornagerð, kornalögun og
kornastærð gjósku úr eldgosunum tveimur. Gjóskan úr Grímsvötnum hafði mun breiðari
skala kornastærða, með hátt hlutfall af fínni ösku. Gjóskukornin voru meira köntuð og
kornagerð einkenndist af tveimur basalt glertegundum. Lítið var af gjósku í
Bárðarbungugosinu og ekki hægt að framkvæma nákvæma kornastærðargreiningu. En
gjóskan var mun grófari og skartaði ýmsum kornalögunum/kornagerðum t.d. lögun sem
minnti á hár, tár og kúlu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru skýrar, hægt var að sjá mun á
ferlum og gosháttum sem áttu sér stað út frá kornalöguninni þar sem gylltur vikur, Nornahár
og Nornatár enduspegluðu magmatíska virkni í Bárðarbungugosi 2014-2105 og fíngerð
gjóska með köntuð korn og skarpa brotfleti endurspegla hýdromagmatíska virkni í
Grímsvatnagosi 2011. Kornagerð og kornastærð gaf því skýran mun á því hvort um væri að
ræða hýdrómagmatískt gos eða magmatískt gos.

Abstract
Tephra can give us a lot of information on volcanic eruptions, the environmental conditions,
tephra formation processes and the physical properties of the eruption. Environmental
conditions can be a crusial factor when it comes to tephra formation. In the case of an
eruption under a glacier, the tephra formation is mainly controlled by water and magma
interaction. On the other hand in an eruption where water is not interacting with the magma,
for example on a fissure swarm, the tephra formation is controlled by gas. Tephra from a
hydromagmatic eruption in Grímsvötn 2011 and magmatic eruption in Bárðarbunga 2014–
2015 where investigated. Two samples from the Grímsvötn 2011 eruption were collected
and 6 samples from the Bárðarbunga 2014–2015 eruption and they were investigated with
regard to grain shape, grain size and grain content using qualitative methods. The aim of the
investigation was to see wether these properties of the tephra reflect the observed eruptive
style and processes in these erptions. The tephra was examined in a stereomicroscope and
photgraphes were taken with and without a stereomicroscope. The tephra was examined in
a scanning electron microscope, and microscopic imaging was used to investigate different
grain size, 2, 3, and 4 ϕ. The grain shape and grain size from the two distinct eruptions turned
out to be quite different. The Grímsvötn 2011 tephra had broader scale of grain sizes, with
high proportion of fine ash. The tephra grains were more angular, blocky and the tephra
grains was characterized by two types of basaltic glass. The Bárðarbunga 2014–2015
eruption did not have significant amount of tephra so it was not possible to preform a grain
size distribution analysis. The tephra was coarser grained and displayed various grain shapes
and types, for example shape that resembled human hair, tear and a sphere. The results from
the investigations were clear. The difference between the eruptive style that took place could
be observed in the grain shape and type, were golden pumice, Pelé´s hair, Pelé´s tear
reflected the magmatic activity in the Bárðarbunga 2014–2015 eruption. Fine grained tephra
with blocky and sharp edges reflected the hydromagmatic activity in the Grímsvötn 2011
eruption. Thus the grain shape and grain size give strong indications of which type of
eruptive style show very clearly what kind of eruptive style formed the tephra, i.e.
hydromagmatic eruption or magmatic eruption.
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1 Inngangur
Þetta verkefni er BS lokaverkefni við Jarðvísindadeild á Verkfræði- og Náttúruvísindasviði
Háskóla Íslands vorönn 2017.
Rannsóknir á eiginleikum gjósku hafa reynst vel þegar kanna á goshegðun og hvað stjórnar
myndun gjósku. Með rannsókn á kornagerð, kornalögun og kornastærð er hægt er að sjá
ummerki og fá upplýsingar um þá ferla og umhverfisaðstæður sem ríktu í gosinu (Schmith,
J., Höskuldsson, Á, & Holm, P. M., 2017, Heiken, G., & Wohletz, K., 1992 & Eiríksson, J.,
1994). Markmið verkefnisins var að rannsaka og skilgreina þau ferli sem hafa áhrif á
kornagerð, kornalögun og kornastærð gjósku. Sjá hvort að ummerki gass eða vatns væri að
gæta á gjóskunni og reyna að skilja milli þessara þátta, með því að bera saman gjósku frá
mismunandi eldstöðvakerfum og umhverfisaðstæðum. Tekin var fyrir gjóska úr tveimur
mismunandi eldgosum, Bárðarbungu gosi 2014-2015 sem var magmatískt eða “þurrt gos”og
Grímsvatna gosi 2011 sem var hýdrómagmatískt eða “blautt gos”. Tekin voru sýni með það
að markmiði að fá upplýsingar um kornalögun gjósku og kornastærðardreifingu, til þess að
sjá áhrif mismunandi goshátta og umhverfisaðstæðna á myndun gjóskunnar. Rannsóknirnar
voru framkvæmdar með hjálp rafeindasmásjármynda, víðsjármynda, ljósmynda og
kornastærðargreiningar. Verkefnið er partur af stærra verkefni sem snýr að því að byggja
upp gjóskuatlas fyrir íslenskar eldstöðvar. Kornagerð og kornalögun er skrásett og lýst, í
eldgosum þar sem gosaðstæður og framgangur goss er þekktur. Tilgangur rannsóknarirnnar
er að bæta þekkingu á myndun gjósku og á kornagerð og kornalögun frá tveimur af virkustu
eldstöðvakerfum Íslands, Grímsvötnum og Bárðarbungu. Þær rannsóknar spurningar sem
settar eru fram eru; Er kornalögun að endurspegla þá virkni sem var í gosinu? Er munur á
milli kornagerða frá þessum eldstöðvum? Hvernig breytist kornagerð með tíma og fjarlægð
frá upptökum í tilfelli Grímsvatnagoss 2011? Eru áhrif utanaðkomandi vatns sjáanleg og
augljós á kornagerðinni?
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2 Jarðfræðilegt umhverfi
Jarðfræði Íslands er margþætt og flókin, um landið liggur virkt fráreksbelti á skilum NorðurAmeríkuflekans og Evrasíuflekans sem reka í sundur um 2 cm á ári. Gríðarlega kröftugur
möttulstrókur er talinn liggja undir vesturhluta Vatnajökuls (Sigmundsson, F., Jakobsson,
S.P., Larsen, G., Einarsson, P. & Guðmundsson, M.T., 2013). Samspil flekaskilanna og
möttulstróksins stjórna þeirri miklu eldvirkni sem ríkir og byggingu landsins sem hófst fyrir
rúmum 24 milljón árum (Thordarson, T., & Larsen, G., 2007). Gosbelti Íslands ná yfir
eldvirku svæðin, þeim er skipt niður í annars vegar fráreksbelti og hins vegar jaðargosbelti
sem ekki er hluti af virku flekamörkum landsins. Gosbeltum Íslands er skipt niður í átta belti:
Reykjanesgosbelti, Vesturgosbelti Austurgosbelti, Norðurgosbelti, Hofsjökulsgosbelti,
Snæfellsnesgosbelti, Suðurlandsgosbelti og Öræfajökulsgosbelti. Í gosbeltunum eru fleiri en
30 misvirkar megineldstöðvar og er þeim ásamt sprungureinum skipt í eldstöðvakerfi
(Sigmundsson, F., Jakobsson, S.P., Larsen, G., Einarsson, P. & Guðmundsson, M.T., 2013).
Eldvirkni á Íslandi er margs konar, hægt er að telja nánast upp allar gerðir eldfjalla, goshátta
og gosefna, allt frá basískum flæðigosum til súrra sprengigosa (Thordarson, T., & Larsen,
G., 2007). Hér verður fjallað um tvö af virkustu eldstöðvakerfum landsins, Grímsvatnakerfið
og Bárðarbungu-Veiðivatnakerfið. Eldstöðvakerfin liggja að hluta undir vestur- og
norðvesturhorni Vatnajökluls og verða eldgos í kerfunum því bæði undir og utan jökulsins
(Sigmundsson, F., Jakobsson, S.P., Larsen, G., Einarsson, P. & Guðmundsson, M.T., 2013).
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2.1 Grímsvatnakerfið
Grímsvatnakerfið er staðsett norðarlega í austur gosbeltinu, undir vesturhluta Vatnajökuls
og teygir sig suður fyrir Lakagíga (Óladóttir, B.A., 2009). Kerfið er um 100 km á lengd og
6-25 km á breidd og þekur það um 1350 km2 (Guðmundsson, 2001). Kerfið samanstendur
af megineldstöðvum og sprungureinum. Megineldstöðvar Grímsvatnakerfisins eru
Grímsvötn og Þórðarhyrna. Sprungureinar er einnig að finna innan kerfisins, ein til
suðvesturs utan Vatnajökuls og önnur norðaustur frá miðju Grímsvatna. Í kerfinu hefur gosið
um 70 sinnum á sögulegum tíma. Megineldstöðin Grímsvötn liggur vestantil í miðjum
Vatnajökli og er talin virkasta megineldstöð á sögulegum tíma, í henni hefur gosið um 60
sinnum á þeim tíma.
Grímsfjall er breiður hryggur sem markar suðurjaðar
Grímsvatnalægðarinnar og rís hann í meira en 1700 m hæð. Í lægðinni undir 240 til 300 m
þykkri íshellu er stöðuvatn, og í henni suðaustanverðri er útrennsli hlaupa undir
Skeiðarárjökul. Þvermál Grímsvatna eldstöðvarinnar er um 25 km og í henni er askja sem
skiptist í þrjár minni öskjur. Í öskjunum er að finna eitt öflugasta jarðhitasvæði Íslands. Þau
gosefni sem myndast hafa í Grímsvatnakerfinu er mest þóleiít þó hafa fundist súr bergbrot.
Þórðarhyrna er talin vera önnur megineldstöð kerfisins og liggur hún sunnan Grímsvatna.
Þórðarhyrna er talsvert minni eldstöð en er einnig mjög frábrugðin Grímsvötnum. Gosefni
Þórðarhyrnu sem finna má á yfirborði eru að mestu leyti ríólít. Gosvirkni í Þórðarhyrnu hefur
verið mjög lítil á sögulegum tíma. Í kerfinu þekkjast tvær sprungureinar, ein suðvestan við
Grímsvötn og hin norðan við þau. Sprungureinin norðan grímsvatna nær um 15-20 km til
norðausturs frá miðju Grímsvatna og þar er Gjálp mest áberandi. Sprungureinin suðvestan
Grímsvatna liggur þar sem Lakagígar sjást á yfirborði og einnig þar sem Rauðhólaröðin
liggur austar. Aðrar gosstöðvar eru Eldgígur sem er hluti af Rauðhólum, Lambavatnsgígar
norðan við Lakagíga, Rauðhóll, Bunuhólar ofan við Holtsdal og Hálsagígar sem liggja utan
í Skálarfjalli (Guðmundsson, M.T., Larsen. G. & Þórðarson, Þ., 2013).
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2.1.1 Gossaga Grímsvatnakerfisins
Á síðustu 1100 árum er talið að um 20 rúmkílómetrar af kviku hafi komið upp úr
Grímsvatnakerfinu og að einungis Kötlukerfið verið mikilvirkara í framleiðslu kviku. Um
60 eldgos hafa orðið á síðustu 800 árum og líklega fleiri en 75 gos frá því að land byggist,
flest í og kringum Grímsvatnaeldstöðina. Eldgos í kerfinu geta verið hydrómagmatísk eða
tætigos með mikla sprengivirkni vegna samspil íss og kviku en einnig magmatísk eða
flæðigos á íslausa hluta kerfisins. Gos innan Grímsvatnaöskjunnar eru flest fremur lítil,
algengast er að þau standi yfir í nokkra daga eða vikur en einnnig eiga þau til að vara í marga
mánuði. Ekki er mikið um jarðskjálfta í Grímsvötnum, en þeim fjölgar mánuðum og árum
fyrir eldgos. Eldgos verða á stuttum gossprungum í sunnanverðri öskjunni undir Grímsfjalli.
Í þessum gosum verða gríðarlegar sprengingar vegna blöndunar kviku og vatns, gosmökkur
rís yfir eldstöðvarnar um eða yfir 10 km hæð og flytur með sér gjósku. Gjóskufall er yfirleitt
mest fyrsta gosdaginn, og mestur hluti gjóskunnar fellur innan Vatnajökuls. Í flestum
Grímsvatnahlaupum fellur vatnsborð um 70 til 150 m. Vísindamenn telja að breytileiki í
fargi ofan á kvikuhólf undir Grímsvötnum eigi stórann þátt í þeirri miklu gostíðni sem þar
ríkir. Sé þrýstingur mikill, getur skyndileg minnkun á fargi sett kerfið úr jafnvægi og
yfirþrýstingur í hólfinu orðið hærri en brotmörk bergsins í kring, svo að kvika getur borist
upp til yfirborðs. Mikið samband er því milli eldgosa og umhverfisáhrifa. Helstu gögn um
eldgos í Grímsvötnum fyrir árið 1934 eru gjóskulög varðveitt í jarðvegi utan jökuls. Eftir
aldamótin 1800 eru skráð 21 gos sem telja má staðfest. Rannsókn á gjóskulögum í vatnajökli
sýnir að Grímsvötn hafa gosið 6 til 11 sinnum á öld undanfarin 800 ár. Gosvirknin er
lotubundin með um 140 ára lotu. Þá skiptast 50 til 80 ár með hárri gostíðni og álika löng
tímabil þegar mun lengra er á milli gosa. Talið er að nýtt virknitímabil hafi hafist með
Gjálpargosinu árið 1996. Síðustu eldgos í og við öskjuna voru árin 1934, 1983, 1998, 2004
og 2011. Stærstu gjóskugosin í Grímsvötnum á síðustu öldum urðu á árunum 1619 og 1873.
Á sprungureininni norðan Grímsvatna virðist gjósa einu sinni til tvisvar á öld. Þessi gos eru
margfalt stærri en venjuleg Grímsvatnagos. Gosin tvö í Gjálp á 20.öld, 1938 og 1996 eru af
þessari gerð. Gos af þessari gerð geta valdið stórhlaupum út á Skeiðarársand, eins og gerðist
á þessum árum. Á síðustu öldum hefur aðeins nokkrum sinnum gosið undir jökli suðvestan
Grímsvatna, nærri Þórðarhyrnu. Sprungureinin suðvestan Vatnajökuls virðist vera ung og
lítið þróuð. Gos hafa orðið á nokkurra þúsund ára fresti, þeim fylgir hraunrennsli og
útstreymi kvikugass. Aðeins er vitað um 4 gos á reininni frá því að jöklar hurfu af svæðinu
og eina sögulega gosið eru Skaftáreldar. Lakagígar eru 27 km löng gígaröð sem teygir sig
frá jökulrönd í krikanum milli Síðujökuls og Skaftárjökuls gegnum Laka. Skaftáreldar stóðu
yfir í 8 mánuði og var hluti af tveggja ára löngum umbrotum í Grímsvatnakerfinu sem stóðu
yfir frá maí 1783 til maí 1785. Skaftáreldar er annað mesta flæðigos jarðar á sögulegum tíma,
á eftir Eldgjárgosinu 934. Skaftáreldahraun rann 65 km og þekur um 600 ferkílómetra lands
(Guðmundsson, M.T., Larsen. G. & Þórðarson, Þ., 2013).
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2.2 Eldgos í Grímsvötnum árið 2011
Yfir 40 jarðskjálftar að stærð Ml 0.4 til Ml 3.1 urðu á Grímsvatnasvæðinu stuttu áður en
öflugt gos í Grímsvatnaöskunni hófst þann 21.maí 2011 (Hreinsdóttir, S., 2014).
Gosstöðvarnar voru á sama stað og í umbrotunum 2004, í suðvesturhorni Grímsvatna.
Vísindamenn höfðu búist við eldgosi í nokkurn tíma, því mælingar á Eystri-Svíahnúk sýndu
að kvikuhólfið undir Grímsvötnum var komið í svipaða stöðu og fyrir eldsumbrotin árið
2004. Gosmökkur teygði sig í meira en 15 km hæð og breiddi úr sér tugi kílómetra í allar
áttir. Neðri hluti makkarins dreifði sér suðaustan Vatnajökuls um nóttina en næstu daga féll
mikil gjóska yfir Fljótshverfi og Síðu. Efri hluti makkarins dreifðist í norðurátt en gjóskufall
var mun minna þar. Lágt gjóskusý barst til suðvesturs, lagðist yfir Suðurland og náði til
Reykjavíkur. Mikil virkni var fyrsta dag eldgossins en á öðrum degi fór strax að draga úr
virkninni. Þriðja dag gossins hafði virkni minnkað og lítil gjóska barst út fyrir Vatnajökul.
Gosinu lauk morguninn 28.maí 2011, það stóð því í rúma viku. Vatnsborð Grímsvatna var
mjög lágt áður en gosið hófst og breyttist ekki til muna á meðan á því stóð. Í eldgosi árið
2004 hafði myndast 1,5 km langur og um 150 m djúpur sigketill, sem jökull hafði ekki náð
að skríða yfir. Ísbráðnun var því lítil og ekki nægilegt vatn til þess að hlaup yrði samhliða
gosinu 2011. Eldgosið 2011 var talsvert stærra en nýleg gos í Grímsvötnum eða stærra en
öll gos síðan 1873. Gjóska féll víðar en heimildir segja til um frá fyrri gosum. Gjóska féll í
Bretlandi, Jan Mayen og Noregi. Mesta þykkt gjósku var á norðurbrún Grímsfjalls og náði
gjóskuþykktin tugum metra. Í Háubungu, 7 km fjarlægð frá upptökum var þykktin um 1,5 m
og yfir 5 cm í Fljótshverfinu, 60 km fjarlægð. Magn gjósku var 0,6 - 0,8 km3 sem var tífallt
stærra en eldgosið árið 2004 (Guðmundsson, M.T., Larsen. G. & Þórðarson, Þ., 2013).

Mynd 1 Kort af gjóskuþykkt þann úr Grímsvatnagosinu 2011, 22.maí (Gíslason, S.R., Olsson, J. & Galeczka,
I.M., e.d.).
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2.3 Bárðarbungu-Veiðivatnakerfið
Bárðarbungu-Veiðivatnakerfið liggur norðvestan við Grímsvatnakefið, en það nær frá
Dyngjufjöllum ytri í norðri, um Dyngjuháls, undir Vatnajökul norðvestanverðan og um
Veiðivötn suður í Torfajökulssvæðið. Eldstöðvakerfið er 190 km langt, 25 km breitt og er
eitt stærsta kerfi á landinu, 2500 km2 og er það ýmist kennt við Bárðarbungu eða Veiðivötn.
Í kerfinu hefur gosið um 28 sinnum á sögulegum tíma, og er það talið vera fjórða virkasta
eldstöðvakerfi frá landnámi. Líkt og Grímsvatnakerfið samanstendur BárðarbunguVeiðivatnakerfið af megineldstöðum og sprungureinum. Megineldstöðvar eru tvær talsins,
Bárðarbunga og Hamarinn, sprungureinar eru síðan bæði til norðurs og suðvesturs (Larsen,
G., Guðmundsson, M.T., Einarsson, P. & Þórðarson, Þ., 2013). VeiðivatnaBárðarbungukerfið er bæði í Austurgosbelti og Norðurgosbelti en það er vegna þess að
sprungureinin til norðurs er um 55 km löng frá miðju Bárðarbungu og sprungureinin til
suðvesturs um 115 km löng, og því nær kerfið að tilheyra báðum gosbeltum (Guðmundsson,
M.T. & Larsen, G., 2014). Bárðarbunga er stærri megineldstöðin og er nær öll hulin jökli,
en norðvestur hluti hennar er utan jökuls (Larsen, G., Guðmundsson, M.T., Einarsson, P. &
Þórðarson, Þ., 2013). Bárðarbunga rís hæst 2009 m yfir sjávarmál, með 700 m djúpa öskju
og er ísinn yfir öskjunni um 850 m þykkur (Guðmundsson, M.T. & Larsen, G., 2014). Sést
hefur með þyngdarmælingum að Bárðarbunga og Hamarinn tengjast með þéttum sveim
bergganga og svipaður gangasveimur liggur einnig í norður frá (Larsen, G., Guðmundsson,
M.T., Einarsson, P. & Þórðarson, Þ., 2013). Hamarinn er minni megineldstöð kerfisins og er
staðsett 20 km suðvestan við Bárðarbungu (Guðmundsson, M.T. & Larsen, G., 2014).
Sprungureinin suðvestan Vatnajökuls við Veiðivötn markast af gossprungum, misgengjum
og gjám frá nútíma. Sprungureinin einkennist af löngum gossprungum, þeim lengstu allt að
65 km og stórum sigdölum. Sprungureinin norðan Vatnajökuls við Dyngjuháls er ólík,
gossprungur eru styttri og misgengi færri. Þar liggur ein stærsta dyngja landsins á nútíma,
Trölladyngja. Hraun frá kerfinu eru mörg og sum á meðal stærstu á nútíma. Þjórsárhraun
sem er 8600 ára gamalt er stærst þeirra sem runnið hafa á suðurhluta sprungureinarinnar, en
það rann 130 km frá upptökum og til sjávar. Einnig eru mikil hraun á norðurhluta
sprungureinarinnar, þar á meðal Bárðardalshraunin. Jökulhlaup vegna gosa sem hafa upptök
sín undir jöklinum hafa runnið til suðvesturs, vesturs, norðausturs og líklega til suðausturs í
átt að Grímsvötnum (Larsen, G., Guðmundsson, M.T., Einarsson, P. & Þórðarson, Þ., 2013).
Gosefni úr Veiðivatna-Bárðarbungukerfinu er flest allt þóleiít basalt (Guðmundsson, M.T.
& Larsen, G., 2014). Gjóskufall frá gosum á jökulþöktum hluta kerfisins hefur yfirleitt verið
fremur lítið og valdið litlu tjóni, en þau sem er heimildir eru til um hafa staðið í nokkurn
tíma með hléum. Gosið í ágúst og september 1717 virðist hafa verið einna stærst, en þá féll
gjóska um Norður- og Austurland (Larsen, G., Guðmundsson, M.T., Einarsson, P. &
Þórðarson, Þ., 2013).
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2.3.1 Gossaga Bárðarbungu-Veiðivatnakerfisins
Um einn þriðji kerfisins liggur undir norðvesturhluta Vatnajökuls, svo goshættir geta verið
ýmsir (Guðmundsson, M.T. & Larsen, G., 2014). Basísk tætigos eða hydrómagmatísk gos
eru ríkjandi á hluta eldstöðvarinnar sem liggur undir jökli og þar sem grunnvatnsstaða er há
utan jökuls, en á sprungureinum hafa basísk flæðigos eða magmatískt gos verið ríkjandi.
Engin súr þeyti- eða tætigos eru þekkt, en gossprungur á suðvesturhluta, nær
Torfajökulssvæðinu hafa komið af stað súrri kviku upp á yfirborð sem ekki er skyld
Bárðarbungu-Veiðivatnakerfinu. Um 28 eldgos eru þekkt á sögulegum tíma. og hefur
gostíðni verið langmest á þeim hluta kerfisins sem hvílir undir jökli (Larsen,
G., Guðmundsson, M.T., Einarsson, P. & Þórðarson, Þ., 2013). Gostíðni síðustu 1100 ár er
að meðaltali 1 eldgos á hverjum 50 árum (Guðmundsson, M.T. & Larsen, G., 2014). Til eru
heimildir um 4 gos utan jökuls á sögulegum tíma, fyrir utan gosið 2014. Eldgos í kerfinu
voru flest á 18.öld, síðustu gos í Bárðarbunguöskjunni voru árin 1902 og 1910. Síðsustu gos
á suðvestur sprungureininni voru tætigos í Veiðivötnum árið 1477 og flæðigos þegar
Tröllahraun rann árin 1862-1864. En á norður sprungureininni varð að minnsta kosti eitt gos
á sögulegum tíma, flæðigos þegar Frambruni rann á 13.öld (Larsen, G., Guðmundsson, M.T.,
Einarsson, P. & Þórðarson, Þ., 2013).
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2.4 Eldgos í Bárðarbungu árið 2014-2015
Eldgosið í Bárðabungu 2014-2015 átti sér nokkurn aðdraganda. Atburðarrásin hófst þann
16.ágúst með mikilli skjálftahrinu innan Bárðabunguöskjunnar. Skjálftaupptök færðust til
suðausturs og síðan norðausturs sem benti til þess að kvikugangur hafði hafið för sína frá
megineldstöðinni. GPS mælingar og InSAR mælingar bentu til að svæðið innan öskjunnar
væri að síga en auk þess að þenjast út á því svæði sem kvikan var að brjóta sér leið um.
Skjálftavirkni í öskjunni fór vaxandi eftir því sem sigið dýpkaði. Athuganir bentu til þess að
kvikugangur væri að fá efni sitt úr kvikuhólfi djúpt undir Bárðarbunguöskjunni (Einarsson,
P. & Hjartardóttir, Á.R., 2017). Kvika ferðaðist um 40 km undir Vatnajökli og aðra 8 km
utan jökuls áður en flæðigos hófst norður af Dyngjujökli þann 29.ágúst (Hjartardóttir, Á. R.,
Einarsson, P., Gudmundsson, M. T., & Högnadóttir, T., 2016). Eldgosið var á um 600 m
langri sprungu og stóð í um tvær klukkustundir, en það átti sér stað innan gömlu
gígraðarinnar sem Holuhraun eldra rann úr. Aðal eldgosið hófst síðan þann 31.ágúst 2014 á
sömu sprungunni. Gosið stóð yfir í sex mánuði og á þeim tíma lengdist sprungan um 300 m
til suðurs og 1000 m til norðurs. Auk meginsprungunnar opnuðust þrjár 110–250 m langar
gossprungur 2,3 km sunnan við meginsprunguna þann 5.september 2014. Eldvirkni í nýju
sprungunum stóð aðeins í tvo daga (Einarsson, P. & Hjartardóttir, Á.R., 2017). Gosinu lauk
þann 27.febrúar 2015.
Efnasamsetning var einsleit og gátu vísindamenn verið sannfærðir að um gos í BárðarbunguVeiðivatnakerfinu væri að ræða. Í gosinu myndaðist gjóska, en ekki var mikið gjóskufall og
féll meirihluti gjósku stutt frá upptökum. En þó mátti finna fíngerða gjósku 40 km frá
upptökum, fín gjóska sem var nógu létt til þess að berast lengra. Vegna öflugra kvikustróka
í eldgosinu mynduðust fíngerð Nornahár, Nornahárin voru lengri nær upptökunum, eða allt
að 22 cm löng, en í 20 km fjarlægð voru lengstu hárin um 8 cm (Gudmundsdóttir E.R., B.A.
Óladóttir, W. Moreland and J. Gudnason, 2016). Gliðnunaratburðirnir sem urðu í
Bárðarbungu-Veiðivatnakerfinu 2014-2015 eru mjög sjaldgæfir, á landi verða slíkir atburðir
aðeins á tveimur stöðum í heiminum, á Íslandi og í austur Afríku. Í ljósi þess hversu
sjaldgæfir þessir gliðnunaratburðir eru á landi var þessi atburður einstakt tækifæri til
margskonar rannsókna ekki einungins ferð kviku upp til yfirborðs heldur einnig
öskjumyndun, myndun sigdals, þróun hraunbreiða, magn eldfjallagass osfrv. (Pedersen o.fl.,
2017, Einarsson, P. & Hjartardóttir, Á.R., 2017, Sigmundsson, F., 2014, Hjartardóttir, Á. R.,
Einarsson, P., Gudmundsson, M. T., & Högnadóttir, T., 2016).
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3 Gjóska og goshættir
Í kaflanum er gert grein fyrir helstu gosháttum og gjósku á Íslandi.

3.1 Goshættir
Gosvirkni á sögulegum tíma (síðustu 1100 ár) á Íslandi hefur verið mjög fjölbreytt.
Goshættir spanna bæði flæðigos og sprengigos sem eru ýmist hýdrómagmatísk eða
magmatísk og oftar en ekki, blönduð gos (Thordarson, T., & Larsen, G., 2007).
Flæðigos eða hawaiísk eldgos einkennast af einsleitum gosum sem verða á sprungum eða á
gosopi dyngju, þar sem aðal gosefni er basalt. Kvikan er þunnfljótandi, heit og kvikugösin
ná að sleppa auðveldlega og því vellur kvikan auðveldlega upp á yfirborð. Gosmökkur er
lítill sem enginn í þessum gosum en upp streymir mikið magn vatnsgufu og kvikugasa.
Kvikustrókar geta verið mjög áberandi þegar mesta virkni er í gosinu og geta þeir risið tugi
eða hundruð metra. Sprengigos eru eldgos þar sem gosefnin sem eru eingöngu eða að mestu
leyti gjóskja, kastast upp frá gosopi í sprengingum. Sprengigosum má skipta í tvær
megingerðir, þeytigos og tætigos. Ef sprengikrafturinn stafar aðallega af þenslu gass í
kvikunni sjálfri er gosið þeytigos eða magmatískt. Kvikan í þessum gosum er oftast með
meiri seigju, kísilrík, súr eða ísúr, og gasrík. Ef sprengikrafturinn stafar af myndun og þenslu
vatnsgufu þegar kvika kemst í snertingu við utanaðkomandi vatn, grunnvatn, sjó eða
bræðsluvatn, er gosið tætigos eða hýdrómagmatískt. Kvikan í slíkum gosum er oft með minni
seigju, minna af kísil, basísk eða andesít og gasinnihald lítið. Sprengigosum hefur verið skipt
niður í flokka, byggða á lýsingu goshátta, aðal flokkarnir á Íslandi eru þrír, þ.e. plinísk
þeytigos, phreatoplínísk tætigos og surtseysk tætigos. Einkenni Plinískra þeytigosa eru háir
og miklir gosmekkir, 25-45 km háir og kísilrík kvika. Streymi gjósku og gasa úr gosopi er
mjög hratt eða um 1000-100.000 tonn á sekúndu (Höskuldsson, Á., Guðmundsson,
M.T., Larsen, G. & Þórðarson, Þ., 2013). Phreatoplinísk eldgos verða þegar kísilríka kvikan
kemst í snertingu við grunnvatn eða bræðsluvatn frá jöklum og verður gosið því
hýdrómagmatískt. Phreatoplinísk gos eru ekki algeng, vitað er um Vatnaöldur 870 og Öskju
1875 sem tilheyra þessum flokki (Thordarson, T., & Larsen, G., 2007). Hýdrómagmatísk
basísk gos eru mjög algeng hér á landi, en það eru gos undir jökli, í sjó eins og surtseysk gos
eða við grunnvatn. Eldgos undir jökli hafa surtseyskan byrjunarfasa. Þessum gosum fylgir
gríðarlegt magn af fínni og grófri gjósku, og allt að 20 km háir gosmekkir sem bera gjóskuna
marga kílómetra frá upptökum (Höskuldsson, Á., Guðmundsson, M.T., Larsen, G. &
Þórðarson, Þ., 2013).
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3.2 Gjóska og myndun gjósku
Þegar gjóskulög eru rannsökuð má fá ýmsar upplýsingar um eldgosið sem myndaði
gjóskuna. Sigurður Þórarinsson var brautryðjandi á Íslandi í gjóskulagafræðum, hann þróaði
aldursákvörðunaraðferð sem hann kallaði gjóskulagatímatal. Gjóskulagatímatal/gjóskulög
er notað sem tól til aldursgreininga þar sem hvert og eitt gjóskulag er hægt að nota sem
jafnaldurslínu í jarðlagastaflanum því gjóska úr stórum eldgosum getur dreifst mörg hundruð
þúsund ferkílómetra frá upptökum og er jafn gömul allstaðar þar sem hún finnst.
Gjóskulagatímatal er einnig notað í eldfjallfræði til að fá upplýsingar um t.d. gossögu
eldstöðvar, ferli sem áttu sér stað í gosinu, kraft, stærð, goshætti, mismunandi fasa
sprengigosa og efnasamsetningu kvikunnar (Lowe, 2011).
Orðið gjóska er notað sem samheiti á gosefnum sem berast í lofti frá gosopi eldstöðvar í
eldgosi, óháð stærð og gerð korna. Gosefnin geta verið kristallar, glerfrauð eða bergbrot af
mismunandi stærð, gerð og lögun. Fínni gosefni sem eru <1mm kallast aska. Kornastærð
gjósku fer frá því að vera nokkrir þúsundustu hlutar úr millimetra í marga metra. Gerð,
kornalögun og litur fer eftir efnasamsetningu og eðli gosa. Kristallar eru yfirleitt ættaðir úr
kvikunni sjálfri, en oftast mjög lítill hluti sjálfrar gjóskunnar. Glerfrauð er kvika sem er
hraðkæld, myndast við þenslu og tætingu í sprengigosum. Glerfrauð er blöðrótt og létt og
getur efnasamsetning verið súr, ísúr og basísk. Gjall er notað um basísk stórblöðrótt korn
stærri en 64 mm sem safnast upp nálægt upptökum og geta myndað mikla gjallgíga. Bergbrot
geta fylgt með í gjóskunni en þau berast frá gosrás eða jarðlögum upp á yfirborð (Larsen,
G. & Gíslason, S.R., 2013).
Gjóska getur myndast :
1) Þegar gas þennst út í kvikunni sjálfri, sem hefur í för með sér að kvikufroðan missir
samloðunina vegna þrýstingsléttis þegar hún nálgast yfirborð og þeytir gosefni á yfirborð.
2) Við kólnun og tvístrun kviku þegar hún kemst í snertingu við vatn eða ís.
3) Við þeytingu agna frá gígveggi eða gígbarmi, vegna hvellsuðu vatns í eldgosi
Myndun gjósku stjórnast aðallega af hraða gasblöðruþróunar, og aðal atriðið er hversu
margar gasblöðrur eru á rúmmálseiningu. Vatnsmagn í kviku, stig yfirmettunar, seigja,
yfirborðsþrýstingur, hiti, dýpt og magn kristalla eru meðal þátta sem skipta mestu til að
ákvarða hlutfall og gerð gasblöðruþróunar (Heiken, G., & Wohletz, K., 1992).
Í magmatískum eldgosum fer gerð gjósku eftir efnasamsetningu, hita og magn gasa í
kvikunni. Kornalögun stjórnast af lögun gasblaðra í kvikunni og seigju, en einnig af áhrifum
yfirborðsþrýstings, hröðun og loftmótstöðu. Ef gasblöðrur í kviku eru ílangar verða
gjóskukornin oft einnig ílöng, og sama á við um stuttar blöðrur. Flöt eða sveigð gjóskukorn
eru úr veggjum blaðra sem hafa brotnað. Algeng gjóskugerð úr basískum magmatískum
gosum er vikur, gjall og glerþræðir. Helstu tegundir úr hawaiískum flæðigosum eru
achnelítar, Nornahár, gullin vikur (golden pumice) og gjall. Achnelítar er basaltgler sem
hefur mjög slétta áferð og getur myndað dropalaga korn þegar það svífur og snýst í loftinu,
dropalaga kornin eru kölluð Nornatár (Pelé tár). Nornahárin (Pelé hárin) myndast síðan þegar
virkni gróskumikilla kvikustróka ríkir. Kvikusletturnar spreyjast þunnar í loftið, vegna
kólnunar eykst seigja þeirra í loftinu og því ná hárin að lenda óbrotin (Heiken, G., &
Wohletz, K., 1992).
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Í hýdrómagmatískum eldgosum er efnasamsetning og eðlisfræðilegir eiginleikar kvikunnar
mikilvægir þættir þegar það kemur að myndun og gerð gjósku, en einnig samband kviku og
vatns. Spenna innan hraðkældrar kvikunnar veldur tætingu og út koma lítið blöðrótt, köntuð
gjóskukorn í öllum stærðum og gerðum og mikið af örfínni ösku (Heiken, G, 1972). Því
fleiri sprengingar vegna sambands vatns og kviku í eldgosi því fínni verður gjóskan. Í
basískum hýdrómagmatískum gosum er algengt að finna síderómelan, glerjað takkelít,
palagónít og kristalla í gjóskulögum. Síderómelan er ljóst vikur en takkelít dökkt basalt gler
en báðar tegundir eru basalt gler sem myndast við mismunandi kólnun. Síderómelan er talið
myndast þegar kvikan er heitari og kólnar mjög hratt (Heiken, G., & Wohletz, K., 1992).
Síderómelan endurspeglar meiri hraðkælingu og tætingu heldur en takkelít. Síderómelan er
gagnsætt gler en takkelít inniheldur ógegnsæja mírkókristalla. Kólnun takkelíts er því hægari
og myndast því mírkókristallarnir í glerinu (Óladóttir, B.A., 2009).
George Walker rannsakaði kornastærðir og dreifingu gjósku miðað við fjarlægð frá
upptökum, hann plottaði aðgreiningu á móti þvermáli korna. Með rannsóknum sínum sýndi
hann að hýdrómagmatísk gjóska sýnir ummerki meiri tætingar en magmatísk gjóska. Þessar
rannsóknir undirstrika mikilvægi sambands kornastærðar og gangvirki eldgosa. Orka og
kraftur eldgoss er ráðandi þáttur í kornastærðardreifingu gjósku í hýdrómagmatískum gosum
og ákvarðar hvernig gjóskan dreifist og hverskonar gjóska myndast (Heiken, G., & Wohletz,
K., 1992).
Aðal flutningsmáti og dreifing gjósku er í gosmökkum eldgosa. Gosmökkur er flókið
fyrirbæri og breytilegur eftir gerð gosa. Í sinni einföldustu mynd skiptist hann í þrjá hluta,
gasspyrnuhluta, uppdrifshluta og hatt. Gjóska getur borist frá gosopi sem gjóskufall,
gjóskuflóð, gusthlaup, eðjustraumum og jökulhlaupum. Gjóska fellur mislangt frá
upptökum. Gjóskukorn sem fylgja skotbraut er grófasta gjóskan, bombur og blokkir, og falla
úr gosmekki stutt frá upptökum. Lengra frá upptökum falla gjóskukorn úr gosmekki þegar
iðuhreyfing í uppdrifshluta ber þau ekki lengur. Gjóskukorn sem svífa til jarðar þegar
iðuhreyfing af völdum veðrahvolfs getur ekki borið þau lengur geta borist hundruð eða
þúsundir kílómetra frá upptökum. Margir þættir valda því hversu langt gjóska berst frá
gosopi, annars vegar stærð, gerð og hversu kraftmikil gosin eru, en hins vegar af aðstæðum,
lofthjúp, veðrum og vindum. Hæð gosmakkar fer að mestu eftir magni kviku sem kemur upp
úr gosopi á tímaeiningu, en gerð eldgoss hefur einnig áhrif. Í hydrómagmatískum eldgosum
ná gosmekkirnir yfirleitt innan við 20 km hæð. Hæð gosmakka auk vindstyrks skiptir mestu
máli fyrir dreifingu gjósku, en kornastærð og kornagerð einnig. Fallhraðinn fer síðan eftir
rúmþyngd, stærð og lögun (Larsen, G. & Gíslason, S.R., 2013).
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4 Gögn og aðferðir
Í kaflanum verður farið yfir aðferðarfræðina sem notuð var við úrvinnslu verkefnisins.

4.1 Sýni
Unnið var með sýni úr tveimur eldgosum, Grímsvötnum 2011 og Bárðarbungu 2014. Sýni
úr báðum gosum voru fengin að láni frá Bergrúnu Örnu Óladóttur.
Unnið var með tvö sýni úr Grímsvatnagosinu 2011, eitt sem var tekið nálægt upptökum, á
Vatnajökli og eitt sem var tekið fjær utan Vatnajökuls, að Dýralækjum. Sýni að Dýralækjum,
sýni 3, var tekið þann 22.maí 2011 um 120 km frá upptökum. Sýni BAO-21, af jökli var
tekið þann 30.maí 2011 um 8 - 10 km frá upptökum.
Gjóskusýni frá eldgosinu í Bárðarbungu voru tekin víðs vegar frá 6. september til 6. október
2014 (Tafla 1). Ekki myndaðist mikil gjóska í Bárðarbungu eldgosinu 2014 - 2015 svo að
sýni voru tekin á nokkrum stöðum tiltöllega nálægt upptökum. Reynt var að ná allri gjósku
sem hægt var að ná, þar á meðal voru Nornahár sótt í polla. Sex sýni voru rannsökuð, sýni
BAO-10, sýni BAO-9, sýni BAO-2, sýni BAO-6, sýni-kornalögun 2 og bulk sample. Sýni
BAO-10 sem var af achnelítum var tekið af 15x15 fleti þann 6.september 2014. Sýni BAO9 og 2 af Nornahárum voru sótt 6. september 2014 ásamt sýni BAO-6 af stærri achnelítum.
Kornalögun 2 sýnið sem var af Nornatárunum var tekið 7.september 2014 ásamt sýni 35x35
af smærri achnelítum. Bulk sample sýnið af gyllta vikrinum var tekið 6.október 2014.

Tafla 1 – GPS staðsetningar gjóskusýna úr eldgosi í Bárðarbungu og Grímsvötnum.

Eldstöð
Bárðarbunga
Bárðarbunga
Bárðarbunga
Grímsvötn
Grímsvötn

Sýni
BAO-9
BAO-10
BAO-2
BAO-21
Sýni-3

Lat
Lon
64,888417 -16,775283
64,869810 -16,853780
64,917500 -16,622778
64,438383 -17,463250
63,481667 -18,629167
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Mynd 2 Sýnatökustaðir gjóskusýna úr eldgosi í Grímsvötnum 2011. Rauði þríhyrningurinn táknar
staðsetningu Grímsvatna, bláa stjarnan táknar staðsetningu sýnis BAO-21 á jöklinum og bleika stjarnan táknar
staðsetningu sýnis 3 að Dýralækjum (Kort útbúið á arcgis.com).

Mynd 3 Sýnatökustaðir gjóskusýna úr eldgosi í Bárðarbungu 2014-15. Rauðu þríhyrningarnir tákna
gossprungur, græna stjarnan táknar staðsetningu sýnis BAO-10, appelsínugula stjarnan táknar staðsetningu
sýnis BAO-9 og fjólubláa stjarnan táknar staðsetningu sýnis BAO-2 (Kort útbúið á arcgis.com).
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4.2 Mælingar og úrvinnsla
4.2.1 Sigtun og kornastærðargreining
Til þess að geta áttað sig betur á dreifingu kornastærða auk sambands kornastærða og
fjarlægðar frá upptökum, voru sýni sigtuð og framkvæmd var kornastærðargreining. Við
kornastærðargreininguna var notast við þýsku sigtategundina Retsch. Kornastærð var síðan
lýst með ϕ skala Krumbein:

ϕ = - log2d
Þar sem d er þvermálið í millimetrum (Þórðarson, Þ., 1990).

Tafla 2 – Flokkun gjósku eftir kornastærð (Þórðarson ,Þ., 1990).

Kornastærð (mm)

Kornastærð Φ

Íslensk heiti

Ensk heiti

> 64

< -6

Hnullungar og bombur

Blocks and bombs

32-64

-5 til -6

Gróf gosmöl

Coarse lapilli

16-32

-4 til -5

Meðalgróf gosmöl

Medium lapilli

2-16

-1 til -4

Fín gosmöl

Fine lapilli

1-2

0 til -1

Gróf aska

Coarse ash

0,064-1

4 til 0

Meðalgróf aska

Medium ash

< 0,064

>4

Fín aska

Fine ash

Sýni úr Grímsvatnagosinu 2011, bæði af jökli og frá Dýralækjum voru sigtuð, en ekki var
mögulegt að sigta sýnin sem fengust úr Bárðarbungu gosinu. Sýni voru þurrsigtuð með
handafli í litlum sigtum frá stærðinni -2 til 4 ϕ, með grófustu stærð efna (-2 ϕ) efst, fínustu
(4 ϕ) neðst, efni sem var fínna en 4 ϕ fór í pönnuna. Ekki var notast við hristara, því þá hefði
kornastærðargreining ekki verið marktæk, vegna auðbrjótanleika gjóskunnar. Sýni sem var
tekið af jökli var skipt tvisvar sinnum niður í litlum splittara svo auðveldara væri að vinna
með það. En sýni 3 frá Dýralækjum var skipt einu sinni. Síðan voru sýnin vigtuð og sigtuð
varlega með því að slá létt á hliðar þess. Þegar búið var að sigta í dágóða stund, var efsta
sigtið(-2 ϕ) tekið af og þyngd efnis sem festist þar, vigtuð. Sama var gert fyrir hinar
sigtastærðir niður í 4 ϕ. Aðeins stærðirnar 2, 3 og 4 ϕ voru notaðar í frekari greiningar.
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4.2.2 Kornalögunargreiningar
Eigindlegar kornalögunargreiningar voru gerðar með því að taka myndir og greina í víðsjá
og rafeindasmásjá með það að markmiðið að fá upplýsingar um kornagerð og myndunarhætti
gjóskunnar sem myndaðist í þessum tveimur gosum.
Gjóska úr gosinu í Grímsvötnum 2011 var um 4 ϕ upp í -2 ϕ. Allir kornastærðarflokkar voru
rannsakaðir í víðsjá en aðeins voru teknar víðsjármyndir af kornastærð 0 (BAO-21) og 1 ϕ
(BAO-21, sýni 3) en það er vegna þess að uppstilling víðsjá og myndavélar leyfðu ekki
smærri kornastærðir né stærri (sjá kafla 4.2.4). Gjóskukorn voru valin í myndatöku með tilliti
til mismunandi lögunar en einnig kornagerðar. Korn með sérstaka lögun eins og ílöng korn,
mjög blöðrótt korn og einnig reynt að ná yfirlitsmynd með mörgum kornum saman.
Gjóskukorn úr gosinu í Bárðarbungu 2014–2015 voru á bilinu 0,07 – 4 cm að lengd. Korn
af öllum gjóskutegundum voru valin. Ákveðin kornagerð eins og gylltur vikur (golden
pumice), 2,6 cm að lengd og achnelítar frá 0,07 - 4 cm að lengd. Valin voru nokkur Nornatár
og ýmsa lögun af achnelítum, með bæði hrjúft og slétt yfirborð.
Kornalögun var síðan skoðuð nánar í rafeindasmásjánni. Þar voru aðeins sýni af kornastærð
2, 3 og 4 ϕ skoðuð og mynduð, bæði sýni Grímsvatnagossins 2011 en aðeins sýni BAO-2
frá Bráðarbunguosinu. Gjóska úr eldgosinu í Bárðarbungu var mun grófari gjóska og
yfirborð oft slétt svo það var hægt að greina kornalögun nægilega vel með ljósmyndum. Við
myndatöku gjósku frá Grímsvatnagosinu 2011 voru korn valin með svipuðum hætti og þau
voru valin fyrir víðsjámyndatökuna. Reynt var að sýna mun á blöðróttum og minna
blöðróttum kornum, einnig korn sem voru meira köntuð er önnur og síðan einhver sérstök
einkenni, eins og diskalaga brot eða ílangar blöðrur.
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4.2.3 Rafeindasmásjá(SEM)
Rafeindasmásjá var notuð til þess að geta skoðað minnstu kornastærðir gjóskunnar með
miklli nákvæmni, t.d. sjá betur kornalögun og yfirborðsmynstur. Teknar voru myndir af
stærðunum 2,3 og 4 ϕ í báðum sýnum frá Grímsvötnum 2011 en einnig voru teknar myndir
af Nornahárum úr Bárðarbungu 2014-2015.
Áður en sýni voru sett inn í rafeindasmásjánna voru þau gullhúðuð, svo rafeindagleypni milli
sýnis og rafeindageisla geti átt sér stað. Sýni voru síðan sett í sýnahólfið, og hólfið lofttæmt.
Rafeindasmásjáin notar síðan fókuseraðan rafeindageisla til þess að framkalla endurvarp af
yfirborði sýnanna. Endurvarpið verður vegna víxlverkunar milli sýna og rafeindanna og
gefur það upplýsingar um sýnið t.d. mynstur, efnasamsetningu og kristalbyggingu.
Rafeindasmásjáin getur því kallað fram gríðarlega nákvæmar myndir af sýnunum í þrívídd
(Swapp,S., e. d.). Stækkun smásjárinnar er allt upp í 130.000X með 10 nm upplausn. (Nano
science instruments, e. d.).

4.2.4 Víðsjá og myndataka
Meginmarkmið með víðsjárgreiningu og myndatöku var að skoða kornagerðina,
mismunandi tegundir basalt glers og kornalögun. Við myndatöku í gegnum víðsjá þurfti tæki
frá Jóni Eiríkssyni að láni.
Myndir af gjóskukornum úr Grímsvatnagosi 2011 voru teknar í gegnum víðsjá. Myndavél
var fest við víðsjánna og notast var við tæki sem færði myndavélina nær og fjær sýni, svo
hægt væri að ná fókus bæði á botni korns og á toppi. Fókus var stilltur á toppi korns, síðan
fókus á botni og svo tekið um 30 til 40 myndir og þeim síðan raðað saman í eina mynd í
forritinu Zerene stacker 1.0. En myndir af gjóskukornum úr Bárðarbungu 2014–2015 voru
ekki teknar í gegnum víðsjá. Myndavélinni var þó stillt upp á svipaðan hátt og fyrir sýni úr
Grímsvötnum nema víðsjáin var óþörf. Myndavélin var tengd tæki sem færði hana nær og
fjær í þeim tilgangi að ná fókus frá botni til toppar, teknar voru á bilinu 15 til 20 myndir sem
settar voru saman í forritinu Zerene stacker 1.0.
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5 Niðurstöður
Í kaflanum eru settar fram niðurstöður rannsókna á kornalögun og kornastærðargreiningu á
gjósku úr Grímsvatnagosinu 2011 og kornalögunargreiningu úr Bárðarbungugosinu 20142015. Í kornalögunargreiningunni er stuðst við smásjármyndir og myndir úr rafeindasmásjá
sem teknar voru af kornastærðunum 2, 3 og 4 ϕ.

5.1 Víðsjár- og ljósmyndir
Sýni úr báðum gosum voru skoðuð í víðsjá og nokkrar myndir voru teknar í kjölfarið (sjá
kafla 4.2.4 Víðsjá og myndataka).
Víðsjárrannsókn á Gímsvatnagjóskunni sýndi að sýni nær upptökum (8-10 km fjarlægð),
BAO-21, samanstóð aðallega af tveimur mismunandi tegundum gjóskuglers; síderómelan
og takkelít auk þess voru glærir kristallar til staðar. Sýni af kornastærð 4 ϕ innihélt mest af
síderómelan eða um 55%, um 25% af takkelíti og 20% af glærum kristöllum. Sýni af
kornastærð 3 ϕ innihélt um 45% af síderómelan og 45% af takkelít en mun minna af glærum
kristöllum 10%. Sýni af kornastærð 2 ϕ hafði um 50% af dökku glansandi takkelít en 40%
af síderómelan og enn minna af kristöllum en sýni af kornastæðrum 3 ϕ og 4 ϕ, eða um 5%
og um 5% af bergbrotum.
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Sýni af kornastærð 1 ϕ hafði mun hærra hlutfall af síderómelan eða um 60% og um 35% af
takkelít, engir kristallar sjánlegir en um 5% bergbrot. Tegundirnar tvær af basalt gleri sjást
á Mynd 4. Síderómelan á það til að vera ílangt (Mynd A og D) en þó má sjá mjög sérkennilegt
takkelít korn (vinstra megin á mynd A) sem er einnig ílangt.

Mynd 4 Víðsjármyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011, sýni BAO-21, kornastærð 1 ϕ. A – Yfirlitsmynd af
gjóskukornum, sideromelan og eitt tachylít korn. B – Sideromelane, frekar blöðrótt. C – Takkelít, með stóra
blöðru. D – Sideromelae, frekar ílangt korn, sést einnig á yfirlitsmynd.
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Sýni af kornastærð 0 ϕ hafði töluvert meira af ljósgylltu síderómelan. Hlutfall var um 55%
síderómelan og 35% takkelít, engir kristallar en um 10% af bergbrotum. Korn voru bæði
ílöng og hringlóttari, en síderómelan kornin voru frekar gjörn á að vera ílöng heldur en þau
dökku (sjá mynd 5, B).

Mynd 5 Víðsjármyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011, sýni BAO-2, kornastærð 0 ϕ. A – Takkelít. B –
takkelít og síderómelan.

Við Dýralæki, sýni 3, í um 120 km frá upptökum var gjóskan mun fínni en sýni BAO-21
nær upptökum og 1 ϕ stærsta kornastærðin. Þegar gjóskan var skoðuð í smásjá var einnig að
finna tvær mismunandi tegundir gjóskuglers; síderómelan og takkelít auk glærra kristalla en
þó í öðrum hlutföllum en í gjóskunni nær upptökum. Sýni 3 að Dýralækjum var svo fínt að
ekkert efni varð eftir í 0 ϕ sigti, svo ekki var hægt að taka myndir af því til samanburðar við
BAO-21. Sýni af kornastærð 4 ϕ innihélt um 67 % síderómelan, 27 % takkelít og um 6 %
af glærum kristöllum. Sýni af kornastærð 3 ϕ innihélt svipuð hlutföll og sýnið af kornastærð
4 ϕ. Sýni af kornastærð 2 ϕ innihélt síðan um 55 % síderómelan, 37 % takkelít og um 8% af
glærum kristöllum.
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Í sýni af kornastærð 1 ϕ var meirihluti sýnis síderómelan, 60 %, um 35 % var af takkelít og
um 5 % af glærum kristöllum. Á mynd 5 er hægt að sjá þessar tvær gerðir basalt glers.
Síderómelan eru blöðróttu gylltu kornin og takkelít eru svörtu minna blöðróttu, glansandi
kornin.

Mynd 6 Víðsjármyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011, sýni 3, kornastærð 1 ϕ. A – Yfirlitsmynd af
gjóskukornum, bæði síderómelan og takkelít. B – C – Síderómelan korn, mjög blöðrótt. D – Röð af
gjóskugleri, bæði síderómelan og takkelít. Síderómelan kornin ekki eins blöðrótt og á myndum B og C.
Takkelítið er blöðrótt og glerjað.
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Við rannsókn á gjóskusýnum úr Bárðarbungu voru ekki teknar myndir í gegnum víðsjá að
sökum stærðar gjóskukorna (Sjá kafla 4.2.2 Víðsjá og myndataka). Stærð korna var á bilinu
0,07 cm til 4 cm sem er full stórt fyrir myndatöku í gegnum víðsjá.
Á mynd 7 má sjá gjóskusýni kornalögun-2 úr eldgosi í Bárðarbungu 2014–2015. Sýni
kornalögun-2 innihélt að mestu Nornatár (Pelé tár) og minnir lögun þess einmitt á tár eða
dropa. Nornatár myndast í hawaiískum flæðigosum þegar kvika slettist í loftið vegna
kvikustróka, svífur og snýst í loftinu og myndar dropalaga form (sjá kafla 3 Gjóska og
goshættir). Á mynd A má sjá mjög sérstaka lögun, kornið er beyglað og snúið. Á mynd B
er Nornatárið með dæmigerða dropa lögun. Á mynd C er Nornatárið beint, ílangt og þykkara
til enda en um miðju.

Mynd 7 Ljósmyndir af gjósku úr Bárðarbungu 2014, sýni kornalögun-2. A –
Nornatár um 3 cm langt. B – Nornatár um 1,2 cm langt. C – Nornatár um 1 cm
langt.
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Á mynd 8 má sjá gjóskusýni BAO 10 og 6 úr eldgosi í Bárðarbungu 2014 -2015. Ljósmyndir
af mismunandi achnelítum. Svartir og glansandi en með mis mikið af blöðrum, mismunandi
lögun og mis úfið yfirborð. Korn á mynd D virðist vera með slétta kúlulaga áferð. Á mynd
E má sjá gjóskukorn mjög kúpt fyrir miðju sem er mjög líklega ummerki gasblöðru og má
sjá gylltari áferð í brotinu. Mynd F er svo mun grófara/úfnara korn þar sem má sjá ummerki
um blörur. Mynd G er stærsta gjóskukornið sem var skoðað eða um 4 cm að lengd. Kornið
er achnelíti en virðist þó vera mun gylltari en hin kornin.

Mynd 8 Ljósmyndir af gjósku úr eldgosi í Bárðarbungu 2014 - 2015. Myndir D, E og F eru korn úr sýni
10. Kornin eru um 1,5 - 2,5 cm að lengd. G – Achnelíti, um 4 cm að lengd.
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Á Mynd 9 má sjá gjóskusýni 35x35 úr eldgosi í Bárðarbungu 2014. Ljósmyndirnar sýna
minnstu kornin eða allt frá <1 mm til 1 cm á lengd. Mynd H sýnir frekar dropalaga en samt
smá flöt Nornatár. Á mynd I er reynt að ná nokkrum achnelít kornum saman til þess að bera
saman kornalögunina. Bæði hægt að finna ílöng slétt korn en einnig stuttari og hrjúfari korn.
Á mynd J eru mjög oddhvöss Nornatár. Á mynd K voru achnelítarnir í laginu eins og kúlur.
Á mynd L voru ýmis sveigð korn eða ílöng korn þykkara til enda en um miðju.

Mynd 9 Ljósmyndir af gjósku úr eldgosi í Bárðarbungu 2014 -2015, sýni 35x35. H –Nornatár um 1 cm
löng. I – Yfirlitsmynd af achnelítum, 1 – 1,3 cm langir. J –Nornatár um 0,7 cm að lengd. K – Achnelítar um
0,07 - 0,5 cm að lengd. L – Achnelítar um 0,3 – 0,5 cm að lengd.
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Á Mynd 10 má sjá bæði gjóskusýni BAO-2 og bulk sample sýnið úr eldgosi í Bárðarbungu
2014 - 2015. Mynd A sýnir Nornahár og innan um hárin eru mjög smá Nornatár. Myndir B,
C og D eru af gylltum vikri (golden pumice). Gylltur vikur er mjög blöðrótt gjóskukorn sem
myndast í hawaiískum flæðigosum þar sem gasinnihald kviku er mikið.

Mynd 10 Ljósmyndir af gjósku úr eldgosi í Bárðarbungu 2014 - 2015. A –Nornahár. B – D – Gylltur vikur.
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5.2 Rafeindasmásjár(SEM) myndir
Rafeindasmásjámyndir af gjóskusýni BAO-21 úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011,
kornastærð 2  (sjá mynd 11). Gjóskukorn eru bæði smáblöðrótt með þunna blöðruveggi
(mynd A, B, C) og korn með stærri blöðrur og þykkari blöðruveggi (mynd A, B og D).
Myndir voru valdar í þeim tilgangi að sýna muninn á þessum tveimur einkennum
kornalögunar gjósku úr sýninu. Mynd A er yfirlitsmynd af gjóskukornunum. Gjóskukorn
hafa bæði úfið og slétt yfirborð og eru mis blöðrótt. Mynd B sýnir báðar gerðir kornalögunar,
bæði korn sem hefur úfið yfirborð og mjög blöðrótt og korn sem hefur slétt yfirborð og fáar
blöðrur. Kornið sem er kantað hefur diskalaga brotfleti, þar sem fleiri stórar blöðrur hafa
verið. Mynd C sýnir mjög blöðrótt korn en einnig er það tiltölulega ílangt miðað við korn á
hinum myndunum. Kornið hefur mjög þunna blöðruveggi og eru sumar blöðrur fylltar
smáum ögnum og brotum. Mynd D sýnir korn sem er í líkingu við korn hægra megin á mynd
B, það er kantað, hefur stórar og fáar blöðrur, diskalaga brotfleti og slétt yfirborð.

Mynd 11 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr eldgosi í Grímsvötnum 2011, sýni BAO-21, kornastærð 2 . A –
Yfirlitsmynd þar sem gerðir gjóskukorna sjást betur. B – Tvö mismunandi gjóskukorn, eitt mjög blöðrótt og eitt
kantað og lítið blöðrótt, aðeins með eina stóra sýnilega blöðru með diskalaga brot á vinstri hlið þess. C –
Ílangt og mjög blöðrótt korn, sumar blöðrur fylltar smáum kornum, blöðruveggir þunnir. D – Gjóskukorn
svipað og korn á mynd B, kantað, lítið af blöðrum en blöðrurnar stórar og kringlóttar með diskalaga brot. Ein
blaðra fyllt af örsmáum kornum.
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Rafeindasmásjámyndir af gjóskusýni BAO-21 úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011,
kornastærð 3  (sjá Mynd 12). Gjóskukorn bera svipuð einkenni og í kornastærð 2 . Bæði
korn sem eru mjög blöðrótt og köntuð (E og F) svo einnig korn sem eru köntuð með lítið af
blöðrum (E, G og H). Mynd E er yfirlitsmynd af gjóskukornum úr þessum stærðarflokki.
Mynd F sýnir korn sem er mjög kantað, flatt og með skarpar brúnir, þykka blöðruveggi og
lítið af blöðrum.Til samanburðar við önnr korn er hægt að sjá þetta korn einnig á yfirlitsmynd
(mynd E). Mynd G sýnir korn sem er kantað en samt frekar blöðrótt og brúnir eru mjög
skarpar. Mynd H sýnir tvö korn sem bæði hafa úfið yfirborð ásamt því að vera mjög blöðrótt.
Korn á vinstri hönd er mun stuttara en korn á hægri hönd. Ílanga kornið hefur brotna og
pípulaga blöðruveggi.

Mynd 12 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011 sýni BAO-21, kornastærð 3 . E –
Yfirlitsmynd þar sem gerðir gjóskukorna sjást betur. F – Gjóskukorn sem sést einnig á yfirlitsmynd, flatt og
mjög kantað lítið blöðrótt og þykkir blöðruveggir. G – Kantað og blöðrótt, lítil korn fylla sumar blöðrur. H –
Bæði korn mikið blörótt. Korn til hægri hefur ílangar og pípulaga blöðrur en kornið til vinstri hefur styttri
blöðrur og er meira kantað. Bæði korn hafa frekar þunna blöðruveggi.
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Rafeindasmásjámyndir af gjóskusýni BAO-21 úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011,
kornastærð 4  (sjá Mynd 13). Áberandi meira af köntuðum gjóskukornum í minnstu
kornastærðinni af sýni BAO-21 en einnig meira af ílöngum kornum. Mynd I er yfirlitsmynd
af gjóskukornum úr þessum stærðarflokki. Kornin virðast flest vera mjög köntuð. Mynd J
sýnir fjögur gjóskukorn, tvö þeirra eru mun ílangari og meira blöðrótt en hin stutt og köntuð.
Köntuðu, stuttu kornin bera einnig disk laga lögun á brotflötum eins og í kornastærð 2  (sjá.
Mynd 11). Mynd K sýnir blöðrótt korn, blöðrur eru bæði ílangar og stuttar. Þrátt fyrir að
kornið sé blöðrótt er það með frekar kantaða lögun. Mynd L sýnir brotið korn sem er ílangt
og sýnir ummerki um örþunnar pípulaga blöðrur.

Mynd 13 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011 sýni BAO-21, kornastærð 4 . I –
Yfirlitsmynd þar sem gerðir gjóskukorna sjást betur. J – Gjóskukorn öll fremur köntuð, lítið af blöðrum og
bæði stutt og ílöng korn. Sumar blöðrur eru fylltar af smærri kornum. K – Gjóskukorn er vel blöðrótt og blöðrur
bæði stuttar, ílangar og teygðar. L – Ílangt gjóskubrot, örþunnar og pípulaga blöðrur.
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Rafeindasmásjármyndir af gjósku úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011, sýni 3, kornastærð 2
 (sjá mynd 14). Gjóskukorn öll mjög blöðrótt, einnig stutt og köntuð. Mikið er af brotnum
ögnum kringum kornin. Mynd A er yfirlitsmynd af gjóskukornum úr þessum stærðarflokki.
Mynd B sýnir korn sem er örlítið ílangt, kantað, með fáar blöðrur, frekar slétt yfirborð og
disk laga brotfleti. Mynd C sýnir korn sem hefur úfið yfirborð og er mjög blöðrótt. Mynd
D sýnir korn sem er frekar blöðrótt en samt með frekar slétt yfirborð.

Mynd 14 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011 sýni 3, kornastærð 2 . A – Yfirlitsmynd þar
sem gerðir gjóskukorna sjást betur. B – Gjóskukorn sést einnig á yfirlitsmynd og er það örlítið ílangari en hin
kornin. Kornið er kantað með þykka blöðruveggi en virðist hafa bæði stórar og minni blöðrur. C –
Gjóskukornið er blöðrótt, bæði minni og stærri blöðrur. D – Gjóskukornið er svipað og kornið á mynd B nema
ekki ílangt og heldur minni og kringlóttari blöðrur.

32

Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011, sýni 3, kornastærð 3 
(sjá mynd 15). Gjóskukorn eru flest mjög köntuð og mikið er af brotnuðum ögnum kringum
stærri kornin. Almennt ekki eins blöðrótt korn og í kornastærð 2 . Mynd E er yfirlitsmynd
af gjósku úr þessum stærðarflokki. Mynd F sýnir korn sem er mjög kantað, með slétt
yfirborð, eina stóra blöðru, mjög skarpa og diskalaga brotfleti. Mynd G sýnir korn sem er
kantað, með slétt yfirborð, nokkrar blöðrur og diskalaga brotfleti. Mynd H sýnir korn sem er
mjög ólíkt hinum kornunum. Það getur hafað tilheyrt stærra korni. Það má sjá diskalaga
brotfleti sem virðast mjög óreglulegir

Mynd 15 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011 sýni 3, kornastærð 3 . E – Yfirlitsmynd þar
sem gerðir gjóskukorna sjást betur. F – Mjög kantað korn, lítið blöðrótt diskalaga brot meðfram hliðum þess.
G – Gjóskukorn mjög líkt korni D á Mynd 9, kringlóttar, fáar blöðrur og diskalaga brot. H – Gjóskukorn frekar
ólíkt hinum kornunum, getur hafað tilheyrt stærra korni. Hliðar þess brotnar, yfirborð virðist mjög krumpað.
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Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr eldgosinu í Grímsvötnum 2011, sýni 3, kornastærð 4 
(sjá mynd 16). Mikið er af köntuðum kornum í minnstu kornastærðinni og mjög lítið um
blöðrur. Mikið er af brotum sem fylla þær blöðrur sem eru til staðar og setjast einnig utan á
kornin sjálf. Mynd I er yfirlitsmynd gjósku úr þessum stærðarflokki. Korning virðast öll
vera köntuð. Mynd J sýnir korn sem er kantað og hefur mjög slétta fleti með skarpar
brúnir. Mynd K sýnir nokkur köntuð korn sem eru mjög lík, með slétt yfirborð og skarpar
brúnir. Mynd L sýnir síðan eitt af fáum kornum sem hefur blöðrur. Kornið er einnig kantað
með slétt yfirborð. Brot og smáar agnir fylla blöðrur sem eru til staðar.

Mynd 16 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Grímsvötnum 2011 sýni 3, kornastærð 4 . I – Yfirlitsmynd þar
sem gerðir gjóskukorna sjást betur. J – Gjóskukorn mjög kantað með engar blöðrur og skarpar brúnir. K –
Aðeins köntuð gjóskukorn, skarpar brúnir. L – Eitt af þeim mjög fáu blöðróttu kornum í kornastærð 4 . Kornið
er kantað með fáar en stórar blöðrur sem eru fylltar af smærri ögnum.
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Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr eldgosinu í Bárðarbungu 2014-2015, sýni BAO-2 (sjá
mynd 17). Myndir A til E eru af glerþráðum/Nornahárum. Nornahár líta út eins og
mannahár undir berum augum en eru í raun gjóska sem verður til vegna kvikustrókavikni í
eldgosum. Þegar hárin eru skoðuð nánar má sjá ýmis einkenni sem ekki er hægt að sjá með
mannsauganu, til dæmis blöðrur og þykkari dropa innan háranna. Mynd A sýnir bæði þykk
og þunn Nornahár sem eru ýmist bogin eða bein. Mynd B sýnir Nornahár með misstórum
dropum eða kekkjum. Mynd C sýnir Nornahár sem er þráðbeint og ber einkenni stafs eða
spítu. Ef grannt er skoðað má sjá örfína pípulaga blöðru. Mynd D sýnir nærmynd af hári
frá mynd A. Þetta er mun breiðari partur Nornahársins sem hefur ílangar blöðrur. Mynd E
sýnir nærmynd frá mynd A en hún sýnir dropa sem tengdur er fínni þráðum. Mynd F sýnir
nærmynd af korni á mynd A. Kornið er sérkennilegur dropi sem er tengdur mörgum
örfínum þráðum af Nornahári sem bogna og beygjast í ýmsar áttir.
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Mynd 17 Rafeindasmásjámyndir af gjósku úr Bárðarbungu 2014 -2015, sýni BAO-2. A – Bæði
þykkari og þynnri Nornahár, ýmist bogin eða bein, með dropum eða án dropa. B og E – Nornahár
með misstórum dropum eða kekkjum. C – Þráð beint Nornahár sem ber einkenni stafs eða spítu. Ef
grannt er skoðað er hægt að sjá ílanga blöðru. D – Nærmynd af hári frá mynd A. Mun breiðari partur
af Nornahárinu sem er mjög blöðróttur. F – Nærmynd af hári frá mynd A. Sérkennilegur dropi
tengdur mörgum örfínum þráðum af Nornahárum sem bogna og beygjast í ýmsar áttir.
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5.3 Kornastærðargreining
Niðurstöður úr kornastærðargreiningu á sýni 3 frá Dýralækjum og BAO-21 af jökli eru settar
fram á myndum 18 og 19 hér að neðan. Þegar búið var að sigta voru niðurstöður settar í
töflur 1.1 og 1.2 sem hægt er að nálgast í Viðauka A. Notast var við kornastærðarforritið
Gradistat 8.0 til þess að fá fram nákvæm gröf kornastærðardreifingar, meðalkornastærð(M),
aðgreiningu(), skekkju(Sk) og topplögun(K) sýna.

Á mynd 17 er hægt að sjá að sýni 3 frá Dýralækjum er eintoppa. Meirihluti sýnis var 4  og
panna(<0,06mm) og var það um 95,3 % af sýninu. Næsti toppur var 3  sem var um 4,1% af
sýninu. Meðalkornastærð var 4,229  og aðgreining 1,0 , sýni er því talið miðlungs vel
aðgreint.

Mynd 18 Graf sem sýnir kornastærðardreifingu sýnis 3 frá Dýralækjum, Grímsvötn 2011. Mϕ er
meðalkornastærð, ϕ lýsir aðgreiningu, Skϕ lýsir skekkju og Kϕ lýsir topplögun.
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Á mynd 19 sést að sýni BAO-21 af jöklinum er í megindráttum tvítoppa sem gæti bent til
þess að tvö tætingarferli séu að verki (sjá kafla 6 Umræður og ályktanir). Meirihluti sýnis
var af kornastærðinni 1  eða um 23,9 %. Næsthæsti toppur var 0  eða um 16% af sýninu.
Meðalkornastærð var 1,165  og aðgreining 1,628 , sýni er því talið vera mjög illa
aðgreint.

Mynd 19 Graf sem sýnir kornastærðardreifingu sýnis BAO-21 af jökli, Grímsvötn 2011. Mϕ er
meðalkornastærð, ϕ lýsir aðgreiningu, Skϕ lýsir skekkju og Kϕ lýsir topplögun.
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6 Umræður og ályktanir
Gjóskan frá eldstöðvunum tveimur, Bárðabungu og Grímsvötnum er mjög frábrugðin hver
annarri. Í öðru tilfellinu er um að ræða hýdrómagmatískt gos sem myndaði mikið magn
gjósku sem var mjög köntuð og skarpa brotfleti. Á hinn bógin magmatískt gos sem myndaði
lítið magn gjósku, en hún einkenndist af gjáandi, glerjuðum kornum sem oft á tíðum voru
með slétt yfirborð, Nornahárum/glerþráðum (Pelé hárum) og mjög blöðróttum kornum
(gullnum vikri). Goshættir í eldgosnum er mjög ólíkir vegna frábrugðinna
umhverfisaðstæðna í eldgosunum. Í báðum eldstöðvakerfum verða gos undir jökli og utan
hans og kvikan er af þóleiísku bergröðinni, og eruð þau því á margan hátt lík.
Niðurstöður kornastærðagreininga gjóskusýna úr Grímsvötnum 2011 leiða í ljós að
sýni 3 sem tekið var í um 120 km frá upptökum var mjög fínkorna, á bilinu 3 til 4 , eintoppa
dreifing og vel aðgreint. Sýni BAO-21 sem var tekið í 8 til 10 km frá upptökunum hafði aftur
á móti mun dreifðara hlutfall kornastærða, á bilinu 0 til 3 , tvítoppa dreifingu og mjög illa
aðgreint. Tvítoppa dreifingin bendir til þess að tvö ferli séu að stjórna tætingu kviku, samspil
vatns og kviku eða hýdrómagmatísk ferli sem myndar fína efnið og síðan þennsla gass í
kviku eða magmatísk ferli sem myndar grófara efnið. Þess vegna er líklegt að grófari
toppurinn tákni hýdrómagmatíska ferlið og fínni toppurinn tákni magmatíska ferlið. Eins og
kemur fram í kafla 3 bera gosmekkir gjósku mislangt frá upptökum. Grófasta og þyngsta
gjóskan fellur fyrst úr gosmekki, lengra falla gjóskukorn úr gosmekki þegar iðuhreyfing í
uppdrifshluta ber þau ekki lengur og síðast falla fínustu kornin þegar iðuhreyfing af völdum
veðrahvolfs ber þau ekki lengur (sjá kafla 3.2). Fjarlægð á milli sýnatökustaða var um 90
km. Þetta er í samræmi við það sem búast mætti við, að kornastærð gjósku minnkar með
aukinni fjarlægð frá upptökum eldgosa (Guðnason, J., 2017).
Gjóskusýnin sem tekin voru úr eldgosinu í Bárðarbungu 2014 voru ekki sigtuð og
kornastærðargreining þar af leiðandi ekki framkvæmd vegna þess að ekki var nægileg gjóska
til slíkra rannsókna.
Niðurstöður kornalögunargreininga á Grímsvatnagjósku sýna að gjóskusýni nær og
fjær upptökum Grímsvatna voru svipuð að mörgu leyti en þó mátti finna ólíka þætti. Sýni
BAO-21, sem er nær upptökum, hafði mjög blandaða kornagerð með ljósu síderómelan,
dökku takkelíti, glærum kristöllum og bergbrotum, en þegar á heildina var litið var mest af
síderómelan í sýninu. Sýni 3 sem er fjær upptökum var samsett úr síderómelan, takkelíti,
glærum kristöllum en án bergbrota. Eins og í sýni BAO-21 var síderómelan í meirihluta í
sýni 3. Í Sýni BAO-21 í kornastærðum 4, 3, 2 og 1  var síderómelan mest áberandi. Mjög
lítið var af takkelíti í 4 og 3  en í kornastærðum 2 og 1  var mun meira af takkelít. Í sýni 3
í kornastærðum 1 og 2  var dökka takkelítið meira áberandi, en í stærðum -2, -1, 0, 3 og 4
 var síderómelan í meirihluta.
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Breytingar urðu á hlutföllum þessara kornategunda á milli kornastærða. Meira magn
síderómelan í sýni af kornastærðum -2, -1, 0, 3 og 4  bendir til að þegar sú gjóska var að
myndast ríkti hröð kólnun og mikil tæting. Meira magn af takkelít í kornastærðum 1 og 2
 gæti bent til þess að ekki hafi verið eins mikil tæting og kólnun hafi verið til staðar í gosinu.
Magn síderómelan endurspeglar líklega púlsa í gosinu þar sem mikil sprengivirkni átti sér
stað. Þegar sprengivirkni er meiri verður meiri tvístrun og þar af leiðandi fínni kornastærð.
Ástæðan fyrir því að meira er af síderómelan í fínni kornastærðunum gæti verið vegna þess
að við þessa snöggkælingu og tvístrun í sprengingum verður til gegnsætt síderómelan basalt
gler, þar sem míkrókristallar ná ekki að vaxa. Takkelítið í kornastærð 1 og 2  bendir til að
míkrókristallar hafi haft tíma til þess að vaxa og þá hafi þar af leiðandi ekki verið eins hröð
kólnun. Kristallar og bergbrot fundust í meira magni í sýni BAO-21 nálægt upptökum, en
það endurspeglar að þau korn eru þyngri en basaltglerið og falla því fyrr úr gosmekki (sjá
kafla 3.2).
Rannsókn á kornalögun í rafeindasmásjá sýna áberandi einkenni gjóskukorna frá
Grímsvatnagosinu. Korn voru ýmist mjög blöðrótt með ílangar eða stuttar blöðrur, þunna
blöðruveggi og slétta fleti eða þykkari blöðruveggi, köntuð og með mjög fáar en stórar
blöðrur. Kornalögun breyttist örlítið með minnkandi kornastærð, meira var um köntuð korn
með skarpar brúnar í fínni kornastæð (4 ). Sýni 3 innihélt mun meira af síderómelan og
glærum kristöllum en lítið af takkelíti. Kornagerðin var því ekki eins blönduð og í sýni BAO21. Kornalögun var lík sýni BAO-21, nema korn voru enn meira köntuð og tætt. Líkt og í
sýni BAO-21 þá urðu kornin meira köntuð með minnkandi kornastærð. Áhrif utanað
komandi vatns er hægt að sjá greinilega á kornagerðinni. Þegar vatn kemur við sögu getur
kornagerð verið mjög köntuð eins og sást í öllum sýnum. Kornin eiga það til að bera
diskalaga lögun meðfram hvössum brúnum. Kornagerð endurspeglar svo sannarlega
goshættina sem ríktu í gosinu og það er hægt að sjá t.d. í magni fínna gosefna sem
mynduðust. Fín gjóska, aska, endurspeglar aðstæður í eldgosinu þegar að meiri tæting og
sprengivirkni ríkti (Heiken, G., & Wohletz, K., 1992).
Ljósmyndir voru teknar af helstu gjóskutegundunum úr Bárðabungugjóskunni 20142015 sem sýndu ýmsar kornagerðir. Teknar voru myndir af achnelítum, Nornahárum og
gylltum vikri. Kornastærðir voru á bilinu 0,5 cm til 4 cm að lengd, achnelítarnir voru bæði
minnstu kornin og þau stærstu. Kornagerðin endurspeglar þá virkni sem var til staðar í
gosinu. Þessar kornagerðir endurspegla kvikustrókavirkni í gosinu. Myndun Nornahára,
einnig Nornatára eru tengd við hawaiísk flæðigos og kvikustrókavirkini. Auðvelt er að
þekkja gjóskuna úr Bárðarbungu 2014 - 2015 en hugsanlega væri erfitt að finna slíkt
gjóskulag eftir mörg þúsund ár vegna þess hve lítil gjóska kemur upp.
Kornalögun achnelíta var fjölbreytileg, t.d. lögun eins og tár, bein, kúlur og pöddur.
Kornin voru öll svört, glerjuð og með slétt yfirborð. Kvikan var hafði mjög lága seigju en
var aftur á móti mjög gasrík (Guthier, P., o.fl., 2016 og Stefánsson,A., o.fl., 2017). Í
eldgosinu slettist kvikan auðveldlega upp í loft þar sem hún kælist og storknar í ýmsum
formum og stærðum. Virknin stjórnar því hvernig gjóska myndast. Stærri achnelítarnir 1 –
4 cm að lengd, höfðu fleiri blöðrur og höfðu úfnara yfirborð (Mynd 6), en þeir minni 0,5 cm
– 1 cm höfðu nánast engar blöðrur (Mynd 7). Kornalögun gyllta vikursins var mjög blöðrótt
og kornin höfðu einstaklega þunna blöðruveggi. Gyllti vikurinn er magmatísk gjóska sem
myndast þegar kvikan er gasrík og gasið myndar hátt hlutfall blaðra/holrýma í gjóskunni.
Gyllti vikurinn bendir því til að kvikan sem kom upp í Bárðabungu hafi verið mjög gasrík.
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Athuganir á meðan á gosinu stóð styðja það (Gauthier, P., o.fl., 2016 og Stefánsson, A., o.fl.,
2017).
Ef gjóskan úr Grímsvatnagosi 2011 er boirn saman við samskonar rannsókn á gjósku úr
Eyjafjallajökulsgosi 2010 má sjá greinilega einkenni hýdrómagmatíkskra eldgosa. Sýni sem
tekin voru nálægt (15 km) og fjær (65 km) upptökum í Eyjafjallajökulseldgosinu 2010 sýndu
svipaða kornastærðardreifingu og í Grímsvatnagosinu 2011 að því leiti til að gjóskan var
grófari nær upptökum og fínni fjær. Gjóska var þó mun fínni úr eldgosi í Eyjafjallajökli
heldur en Grímsvötnum, meðalkornastærð sýnis sem var nálægt upptökum
Eyjafjallajökulsgoss var 2,774  á meðan meðalkornastærð sýnis nálægt upptökum
Grímsvatnagoss var 1,165 . Kornagerð- og lögun gjósku úr Eyjafjallajökuls 2010 sýndi þó
sömu einkenni og gjóska úr Grímsvötnum 2011. Gjóskan innihélt korn með köntótta lögun
og slétt yfirborð en einni blöðrótt korn með úfið yfirborð. Eitthvað var um ílöng korn.
Kornagerðin í Eyjafjallajökulsgosi 2010 og Grímsvötnum 2011 er mjög svipuð en hlutföll
gjóskugerða ólík, ekki var áberandi meira af síderómelan eins og sást í Grímsvatnagosinu
2011 heldur voru hlutföll af takkelíti og síderómelan lík í Eyjafjallajökulsgosi 2010
(Guðmundsdóttir, L.M., 2017).
Gjóska Grímsvatna 2011 í samanburði við gjósku Bárðarbungu 2014 er mjög ólík og hægt
er að sjá skýran mun á ferlum og gosháttum sem áttu sér stað út frá kornalöguninni. Skýr
munur var á hvort um væri að ræða hýdrómagmatískt gos eða magmatískt gos.
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Viðauki A
Kornastærðardreifingar

Tafla 3 – Niðurstöður sigtunar og kornastærðargreiningar fyrir sýni BAO-21.
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BAO-21 (g)
Þungi %
Cumulative %
4,5020
4,60%
4,60%
5,8790
6,01%
10,61%
15,671
16,02%
26,62%
23,419
23,93%
50,56%
12,643
12,92%
63,48%
15,449
15,79%
79,27%
12,875
13,16%
92,42%
7,4130
7,58%
100,00%
97,8510
100,00%

Tafla 4 – Niðurstöður sigtunar og kornastærðargreiningar fyrir sýni 3.
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4,08%
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